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PROJEKTAS
STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS.
KINO TEATRO PASTATO (RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE) REKONSTRAVIMAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Projektuojamas S.Eidrigevičiaus meno centras (SEMC) projektuojamas, prisilaikant kvartalo
formavimo principo. Formuojamas ryšys tarp Respublikos ir Kranto gatvių, kuris pratęsiamas link
Nevėžio senvagės. SEMC yra Panevėžio miesto viešųjų erdvių tinklo dalis, akcentuojama kultūrinė
funkcija.
1 planšetė. Miestovaizdis arba „Stasio tiltas/kelias“.
Ryšys su miesto centrine dalimi pasiekiamas organizuojant urbanistines jungtis su Laisvės aikšte
(projektuojami du įėjimai į meno centrą - iš Kranto gatvės ir Respublikos gatvės) ir Senvage. Siūloma
įrengti „Stasio“ tiltą (sujungiant Kranto ir A.Jakšto gatves), kuris „kerta“ pastatą įvairiuose lygiuose.
Funkciškai pagrįstas inžinerinis statinys iš esmės yra metafora, iliustruojanti S.Eidrigevičiaus kūrybinį
principą – utilitarus daiktas virsta poetiška daugiaprasme metafora. Tiltas – kelias – pastato koridorius
– juosta.

Aplinkinis kvartalo kontekstas traktuojamas kaip fonas unikaliam objektui. Pagal morfologinį tipą
projektuojamas meno centras atitinka atskirai stovinčio objekto, kuriam taikomi ypač aukšti meniniai
reikalavimai morfotipą.
Pastato įtaka esamų ir naujai vykdomų kultūrinių ir viešųjų erdvių tinklui mieste ryškiai padidėja.
Tokiu būdu Panevėžyje formuojami du ryškūs kultūriniai branduoliai – J.Miltinio teatras ir
S.Eidrigevičiaus meno centras. Kultūrinė funkcija yra šios vietos tradicija, kuri turi būti išlaikyta
naujajame meno centre, kur numatoma nedidelė kino salė.
Miesto tapatybė ir vietos dvasia pagrįsta principu – miesto tapatybės ašis yra ne ūkinė veikla, bet
pasaulinio lygio asmenybės-kūrėjo meninės veiklos eksponavimas (Zalcburgas – Mocartas, Glazgas –
Ch.R. Makintošas, Barcelona – A.Gaudi, Liverpulis – Bitlai).
2 planšetė. Architektūra.
Pastato architektonika (forma, dydis, tūris, medžiagos). Siūloma atsisakyti „anemiškų“
modernistinių „dėžučių“ stilistikos, kurios atrodo efektingai vizualizacijose, bet iš esmės netinka
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unikalaus obekto konstravimui. Pastato architektūrinė stilistika pagrįsta įvairių „siurprizų/netikėtumų“
ar netgi „nelogiškumų“ organizavimo principu.

„Stasio kelias“

Pastato pagrindinė ašis – „Stasio kelias“, kuris gali būti traktuojamas kaip kūrybinės minties siūlas
(“raudonas siūlas“). Tai yra pagrindinė projekto architektūrinė koncepcija – funkcinis ryšys, vienijantis
ekspozicijų sales traktuotinas kaip „kelias“ per visą S.Eidrigevičiaus kūrybą. Iš esamo pastato lieka tik
išorinės sienos, kurios atsiranda meno centro viduje. Ant sienų galima tapyti, paišyti. Sukurta tilteliųaikštelių sistema įvairiuose lygiuose leidžia stebėti kūrybinį procesą, tapant paveikslus ant sienų.
Vertikalių ir horizontalių funkcinių ryšių sistema garantuoja architektūrinių sprendinių
universalumą, pastato daugiafunkciškumą. Galima transformuoti sales.
Pastatas išsiskiria aplinkiniame kraštovaizdyje ir kontekste. Unikalios funkcijos objektas ir turi būti
išskirtinis. Meno centras yra iš principo naujos tipologijos objektas, t.y. objektas (pagal
paskirtį/funkciją), kurio nebuvo anksčiau. Tai reiškia, kad jam negali būti taikomi reikalavimai, kurie
paprastai taikomi kvartaliniam morfotipui (foniniam užstatymui). Todėl autorių nuomone jis turi būti
išskirtinės architektūros.
3 planšetė. Interjeras.
Vidaus erdvių koncepcija pagrįsta principu – viena didelė erdvė, kurioje sukonstruojama vetikali ir
horizontali funkcinių ryšių sistema.
Parodų erdvių sistema sukurta pagal S.Eidrigevičiaus pasiūlytą schemą (2015 m. lapkričio 16 d.),
prisilaikant eksponatų išdėstymo eiliškumo ir įvertinus eksponatų kiekį. Numatytos didelės patalpų
erdvės, todėl parodų erdvių transformacija gali būti vykdoma labai lengvai.

Eskizas, bandantis aprėpti galimų skyrių rūšis. Dalis darbų eksponuojama, dalis archyvuose. Galimas keičiamumas.
S.Eidrigevičiaus eskizas (2015-11-16)
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Vidaus erdvių organizacija pagrįsta įvairių „siurprizų/netikėtumų“ organizavimo principu – pvz., iš
sienos išlenda tiltelis, kuris neturi tęsinio ir pan. Bendro naudojimo erdvės (vestibiuliai) ir
komunikaciniai koridoriai (praėjimai, tilteliai ir pan.) gali būti panaudojami kaip ekspoziciniai plotai.

Interjere dominuoja balta spalva. Išskiriami tik atskiri elementai (tilteliai, laiptai ir pan.), kurių
spalvinis sprendimas turi atitikti S.Eidrigevičiaus paveikslų koloristikos principų. Interjeras
traktuojamas kaip aktyvi socialinė „viešoji“ erdvė, kurioje vyksta įvairūs renginiai ir pan. Erdvė yra
kūrybos objektas, todėl erdvė formuojama, bet ne dekoruojamos patalpos/sienos.
Autorių nuomonę, projektuojamo pastato interjeras neturi būti savitikslis menas. Tai reiškia, kad
projektuojamas „fonas“ S.Eidrigevičiaus kūrybai, o ne |interjero meno kūrinys“ užgožiantis žymaus
menininko kūrybą.
4 planšetė. Erdvės planavimas, eksploatavimas ir logistika
Meno centro funkcinis zonavimas, priklauso nuo urbanistinės situacijos. Projektuojami du
pagrindiniai įėjimai (nuo Respublikos ir Kranto gatvės). Tokiu būdu galima pastatą praeiti „kiaurai“.
Projekto įgyvendinimo etapai numatyti pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Pirmas etapas – meno
centro pastatymas, antras etapas – centro darbo sąlygų pagerinimas.
Visi aukštų planų schemos pateikiamos, prisilaikant konkurso sąlygų reikalavimų. Autoriai siūlo
papildomai numatyti patalpas vaikams.
Logistikos koncepcija pagrįsta analogiškų meno centrų organizavimo principais (pvz., Caixa Forum
Madride, MAXXI Romoje, MACBA Barselonoje). Siūloma iš esmės keisti nominalių erdvių sistemą –
kurdonerinio tipo erdvė priešais buvusį kinoteatrą „Garsas“ transformuojama į kiemo tipo erdvę.
Automobilių aikštelės projektuojamos dviem etapais, kurie yra susiję su pastato statybos etapais.
Pirmajame etape automobilių aikštelių poreikis realizuojamas, įrengiant 3 aikštelės, tokiu būdu
išvengiant vieno didelio asfalto ploto. Antrajame etape įrengiama požeminė automobilių aikštelė.
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Specifikacijų lentelė
PIRMAS ETAPAS
Funkcijos pavadinimas

Preliminarus
dydis (m²)

Pagal projektą (m²)

(pagal
konkurso
sąlygas)

Pasiekiama lankytojams be bilieto
Vestibiulio / foje
Vestibiulis
Vestibiulis
(lanksti erdvė)
Apsaugos punktas
Medicinos punktas

Kitos viešai
prieinamos erdvės

485

550
Lanksti erdvė su galimybe rengti ekspozicijas.

15
15

Rūbinė
WC
Knygynas /
parduotuvė

80
80
50

Kavinė + virtuvė

160

60
Numatytas atskiras personalo ir pagalbinių patalpų
blokas (kartu su apsaugos ir medicinos punktu).

80
80
100
Numatoma antrame aukšte, šalia pagrindinio įėjimo
į meno centrą. Gali dirbti autonomiškai.

145
Dalis staliukų gali būti vestibiulinėje erdvėje

Edukacinės erdvės

Kultūrinės
komunikacijos centras
/ multimedijų erdvė
Konferencijų patalpos

140

200

144

240
Konferencijų patalpos numatytos

Pasiekiama lankytojams su bilietu
Ekspozicijų erdvės
Pastovi/keičiama
(70%/30%) parodų
erdvė S.Eidrigevičiaus
kolekcija

Laikinų parodų erdvės
(užsienio/ Lietuvos
menininkams)
Pasiekiama tik personalui
Viešai neprieinamos
Administracija (biurai)
(tarnybinės) erdvės
Sandėliavimo patalpa

600

600 - 650
Parodų
erdvių
sistema
sukurta
pagal
S.Eidrigevičiaus pasiūlytą schemą, prisilaikant
eksponatų išdėstymo eiliškumo ir įvertinus
eksponatų kiekį.
Eksponatai dėliojami ne vienoje didelėje erdvėje,
bet keliose, kurias jungia vidinės funkcinės jungtys
„Stasio kelias“.

300

300 – 400
Projekte numatyta daug praėjimų ir tiltelių
įvairiuose lygiuose. Juose taip pat galima įrengti
ekspozicijas.
Skulptūrų ekspozicijas galima įrengti ant stogo.

40
10

40-55
40
Sandėliavimo patalpos numatytos
aukšte kartu su keltuvu

Rūbinė ir WC
Darbuotojų patalpos

15
40

kiekviename

15
50
Pirmajame
aukšte
numtytos
techninioaptarnaujančio personalo patalpos. Trečiame –
projekto vadovai, meno centro darbuotojai.

Archyvas*
Galerijų / archyvo
dirbtuvės*
Techninės patalpos**

45
60

45
60

40
Σ 2375

40
Σ 2500

Automobilių aikštelės vietų poreikis***

59

Dviračių stovų poreikis***

28

Į plotą neįskaičiuoti praėjimai, laiptinės ir pan.
Numatytos kelios atutomobilių aikštelės. Pirmajame
etape parkavimas vykdomas priešais erdvę. Vėliau
automobilių parkavimas vykdomas požeminiame
parkinge. Viso apie 70 vietų.

30
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Antrajame aukšte papildomai numatomos patalpos vaikų edukacijai, dienos užsiėmimams. Apie
tokias funkcijas nekalbama konkuso sąlygose, bet autorių nuomone, tikslinga jas numatyti.
ANTRAS ETAPAS
Antro etapo blokas projektuojamas ties Respublikos gatve. Funkcinės jungtys su pirmo etapo korpusu
organizuojamos aukštesniuose lygiuose. Įrengiamas požeminis parkingas – 76 vietos.
Funkcijos pavadinimas

Preliminarus
dydis m²

Pagal projektą

(pagal
konkurso
sąlygas)

Pasiekiama lankytojams be bilieto
Edukacinės erdvės
Studijos / kūrybinės
zonos
Kitos viešai
Universali salė
prieinamos erdvės
forumas (240 vietų)
Pasiekiama lankytojams su bilietu
Interaktyvi parodų
Interaktyvi
parodų
erdvė
erdvė
Pasiekiama tik personalui
Viešai neprieinamos
Administracija (biurai)
(tarnybinės) erdvės
Archyvas*
Galerijų dirbtuvės*

200
350

200
400
Numatoma antrame aukšte, Turi jungtį su pirmo
etapo (senuoju) korpusu. Galimybė įrengti atvirą
terasą ant stogo.

900

40
45
60
Σ 1595

Automobilių aikštelės vietų poreikis***

40

Dviračių stovų poreikis***

19

850-950
Numatoma trečiajame aukšte.

40
50
50-65
Σ 1600
Į plotą neįskaičiuoti praėjimai, laiptinės ir pan.
Įrengus požeminę aikštelę, bendras mašinų kiekis –
76 vietos.

20

* - patalpos dydis priklauso nuo S.Eidrigevičiaus darbų kolekcijos dydžio
** - patalpos dydis gali kisti priklausomai nuo pasirinktų inžinerinių sprendimų
*** - automobilių aikštelės vietų ir dviračių stovų kiekis gali kisti. Vadovautis galiojančiais teisės aktais.
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PROJECT
STASYS EIDRIGEVICIUS ARTS CENTRE.
CINEMA BUILDING (RESPUBLIKOS ST. 40, PANEVEZYS) RECONSTRUCTION
EXPLANATORY NOTE
Tablet 1. Townscape or “Stasio tiltas/kelias”.
The link to the central part of the city is achieved by organizing urbanistic connections with Laisves
Square (two entrances to the arts centre, one from Kranto Street and another from Respublikos Street
are projected) and Senvage. There is a proposal to create a so-called “Stasys” bridge by conjoining
Kranto Street with A. Jaksto Street, which would intersect the building on various levels. The
functionally based engineering structure is essentially a metaphor, illustrating an artistic principle of
S. Eidrigevicius – a utilitarian object becomes a poetic multi-layered metaphor. The bridge – the road
– the corridor – the stripe.
The surrounding context of the square is treated as a background to the unique object. The arts centre,
projected according to its morphological type, matches the morphotype of a stand-alone object which
conforms to exceptionally high artistic standards.
The building makes a profound influence on the system of current and newly implemented cultural
and public spaces in the city. Thusly, two noticeable cultural nuclei are formed in Panevezys – J.
Miltinis Theatre and S. Eidrigevicius Arts Centre. Cultural functions are a tradition of such a place,
which must be maintained in the new arts centre in the form of a small cinema.
The identity of the city and the spirit of the place are based on the principle that the city’s identical
axis is not small-scale economic activity, but rather exhibiting the work of a world class artistic
persona (notable examples include Salzburg/Mozart, Glasgow/Ch. R. Macintosh, Barcelona/A. Gaudi
or Liverpool/The Beatles).
Tablet 2. Architecture.
The architectonics (form, size, volume, materials) of the building. It is proposed to renounce the
stylistics of anemic modernist “boxes”, which make for impressive visualizations, but are essentially
unsuitable for constructing a unique object. The building’s architectural aesthetics are based on
organizing certain expectations, surprises or even illogicalities.
The main axis of the building is “Stasio kelias”, which can be treated as a thread of artistic thought
(“raudonas siūlas“). It is the main architectural concept of the project, the functional relation, uniting
exposition halls as a trip through the works of S. Eidrigevicius. Of the current building, only the outer
walls remain, which appear inside the arts centre and become available to paint on. The new multilevel bridge-court system allows the observation of the artistic process when painting pictures on the
walls.
The system of vertical and horizontal functional relations guarantees the universality of the
architectural decisions and the building’s multifunctionality. The exposition halls can be transformed.
The building stands out in the surrounding landscape and context which is expected of an object with
a unique functionality. The arts centre is basically an object of a new typology, meaning its purpose
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and function are original. Therefore requirements that are usually related to the block morphotype or
background building cannot be applied to it. Conclusively, in the authors’ opinion, the arts centre has
to be of a unique architectural style.
Tablet 3. Interior.
The conception of interior spaces is based on the principle of a singular large space, in which a
system of vertical and horizontal functional relations is constructed.
The expositional space system is created according to a scheme, proposed by S. Eidrigevicius himself
(November 16th, 2015), taking into consideration the order of the exhibits and their quantity. The
exposition halls are planned to be quite sizeable, therefore their transformation can also be done
easily.
The organization of interior spaces is based on the principle of organizing surprises and
unexpectancies. For example, a bridge may spring out of the wall without any end to it. Spaces for
public usage (lobbies) or connectional corridors (entranceways, bridges, etc.) can also be used as
expositional areas.
The colour white dominates the interior. Only certain elements (for example bridges, stairs, etc.) are
to satisfy the coloristic principles of S. Eidrigevicius’ works. The interior is treated as an active social
space in which different events can take place. The space is an object of creativity, thus it is formed
rather than decorated.
Tablet 4. Spatial planning, exploitation and logistics.
The functional zoning of the arts centre depends on the urbanistic situation. Two main entrances are
projected – one from Kranto St. and another from Respublikos St. This allows the building to be
“passed through”. The project’s stages of development are planned according to the conditions of the
contest. The first stage is building the arts centre, and the second is improving its working conditions.
Schemes of all floors are provided according to the terms of the contest. The authors further suggest
additional premises for children.
The logistical concept is based on analogues in the organization of other arts centres (Caixa Forum in
Madrid, MAXXI in Rome or MACBA in Barcelona). It is proposed that the nominal spatial system
be changed drastically by transforming the space in front of the former “Garsas” movie theatre into
something of a yard.
The parking lots are projected in two stages, which are related to the stages in the building’s
construction. In the first stage, the necessity of automobile parking is realized by setting up three lots,
thereby avoiding having one great area of asphalt. The second stage concerns the building of an
underground parking lot.
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